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El vell costum de prohibir. Recuperem aquest mes una prohibició singular, no
només pel fet punible si no per algunes de les circumstàncies en que seran castigades
dites accions.
Els propietaris de galls i gallines seran objecte de persecució, en tant en quant
entrin a vinyes de les que no en siguin els propietaris. El preu de la multa serà de cinc
sous, tot i que quedaran exempts aquells que posin els mitjans per tal que els amos o
alguns dels seu no se n’adonin. No només això, si el propietaris de les bèsties entrés a
la vinya per tal de buscar i treure-les, a més hauria de pagar una multa de quatre
pessetes.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.03.02.03 Avisos
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: Atribuït, “Prohibició d’entrada d’animals a les vinyes”.
Data: 22 de juny de 1833
Volum i suport : 1 pàgina, paper
Àrea de context
Nom del productor(s): Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Prohibició d’entrada d’animals a les vinyes. Parla explícitament
de galls i gallines.
Informació sobre avaluació, tria i eliminació: Documentació de conservació
permanent en aplicació de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català i de la
16/1985 del Patrimonio Histórico Español.
Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: Documentació de lliure accés.
Condicions de reproducció: Lliure.
Llengües i escriptures dels documents: Català.
Característiques físiques i requeriments tècnics: Es troba malmès i té estrips.
Instruments de descripció: Inventari elaborat per Laura Tomàs Sánchez i Jesús
Castillo Prado. Inventari amb caràcter intern, en suport electrònic, no consultable
pels usuaris de l’arxiu.
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Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Jesús Castillo Prado, 15 de febrer de 2016.
Regles o convencions: Norma de descripció Arxivística de Catalunya (NODAC).
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció
general d’arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.
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